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• Enige BE coöperatie actief in de vermarkting van varkens 

• Grootste BE leverancier van varkensvlees: marktaandeel  

 20%, 2,2 mio slachtingen per jaar 

• Eén van de belangrijkste BE leveranciers van rundvlees, 
marktaandeel 10%,  45.000 slachtingen per jaar 

• Eén van de belangrijkste BE leveranciers aan de retail en 
vleeswarenindustrie 

• Bijna voltooid investeringsplan om zo tot de meest moderne 
installaties te komen 

• Direct en indirect ongeveer 500 werknemers 

• Omzet: 400 mio EURO (2013) 

 

GROEP COVALIS 
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Duurzaamheid 

-eco-voetafdruk 

-energie /  

milieugebruik van duurzame grondstoffen 

-lokaal produceren / fair trade 

Dierenwelzijn 

-verdoofd/niet castreren 

-huisvesting 

-dierengezondheid / AB 

Productiekolom varkens 

-veevoederfabrikanten-varkenshouders-slachthuizen-verwerking 









Berenproblematiek 

• Stand van zaken EU 

–UK: geen berencastratie, maar gemiddeld geslacht 

gewicht 75 kg (nog niet geslachtsrijp…) 

–Vooral Nederland (Wakker dier) en België (Gaia) 

–Minder in Duitsland (enkel bij Lidl) Toennies, 

Westfleisch en Vion zouden 4,3 mio beren slachten 

op een totaal voor deze drie van +/-35 mio 

slachtingen 

– In Frankrijk en Denemarken: geen ‘issue’, blijven 

castreren, wachten tot 2018 

–Spanje, Italië en Portugal beren in specifieke 

lastenboeken 

 



Berenproblematiek 

• Historiek 

–2009 Nederland gaat voluit voor beren 

–2012 België volgt  

–2013 Nederland gaat op de rem staan: 

• « De berenboot is vol » 

–2014:… 

 

















Berenproblematiek 

• Stand van zaken België 

–Lidl: non-castratie 

–Colruyt: immuno’s 

–Delhaize/Renmans: keuze tussen non-castratie en 

immuno’s 

–Carrefour/CERTUS-label: verdoofd castreren, 

immuno’s en non-castratie 

 

 

 





Berenproblematiek 

• Druk van de boeren en boerenorganisaties 

–Mager vlees 

–Voederconversie 

 







Berenproblematiek 

• Vleesverbruik onder druk 

 



(Gebrek aan) smaak is enorm belangrijk als reden om (minder)  

vlees te eten 



Berenproblematiek 

• Vleesverbruik onder druk 

– Van mager vlees naar vetter vlees (Duroc d’ Olives) 

• Berengeur in het vlees (4 tot 40% beren met 

geurprobleem in sommige loten) 

• Probleem met het kweken van beren, o.a. agressief 

gedrag 

• Mager, donker en droog berenvlees (leren lap) 

• Probleem voor de binnenlandse hammenfabrikanten 

• Ook een exportprobleem: 

– Berenvlees wordt in het buitenland niet toegelaten 

 

 

 



BINNENLANDSE MARKT VERSUS EXPORT 

• Zelfvoorzieningsgraad BE: 236% 

• Zelfvoorzieningsgraad EU27: 110% 

• Dit betekent dat ongeveer 60% van de Belgische 

productie moet geëxporteerd worden 

• Import is nog altijd marginaal, maar er komt Nederlands, 

Duits, Spaans en Deens varkensvlees binnen voor de 

vleesverwerkende sector 

• De binnenlandse consumptie is stabiel tot licht dalend 

 

 

 



Overschotten en tekorten in de wereld: 
marktopportuniteiten 



Berenproblematiek 

• Alternatieven 

–Metacam: maar alternatief tot 2018 

– Immunocastratie: alternatief binnen België indien 

gecontroleerde productie, NIET in Duitsland en 

Nederland (‘met hormonen behandeld….’) 

• => dus ook probleem voor Belgische export naar 

Duitsland 

– Immuno’s scoren voor percentage vlees tussen barg 

en zeug en zijn te verkiezen boven beren  
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VISIE GROEP COVALIS (besluiten)  

• Berenproblematiek mag niet leiden tot een 

consumptievermindering, want dan zijn we allen 

verliezers. Enkel gecontroleerde productie. 



• VLEES ETEN MOET EEN BELEVING BLIJVEN…… 


